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 شكر وعرفان

 
)أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها ه )لمشروعذا ا. 

 

كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال ايةةل للةةا المطةةيولين الللطةةطينيين بةةي الةةوجارا ا والبلةةديا ا وم ةةال  ال ةةدما           

المشتركةا والل ان والم ال  القرويةا وال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا لما قدموه من مطاعدة وتعاون مع 

 بريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

 
ا ت ص بالشكر جميع الموظلين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل لن اج هذا العمةل الةذي يهةد     أريج أيض

 للا خدمة الم تمع الللططيني. 
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 مقدمة

 
طةةلة جةةاء  سل رام اهللهةةذا الكتي ةة  هةةو جةةاء مةةن سلطةةلة كتيبةةا  تحتةةوي علةةا معلومةةا  سةةاملة عةةن الت معةةا  الطةةكانية بةةي محاب ةةة  

بهةد  توييةةق األوضةاع المعيشةةية بةي المحاب ةةةا     رام اهللالكتيبةا  هةةذه نتي ةة لدراسةةة سةاملة ل ميةةع الت معةا  الطةةكانية بةي محاب ةةة      

من خةالل تنليةذ مشةروع ادراسةة الت معةا  الطةكانية       ولعداد ال طط التنموية للمطاعدة بي تحطين المطتوى المعيشي لطكان المنطقةا 

)أريةج(ا والممةول مةن الوكالةة اإلسةبانية للتعةاون الةدولي         القةدس  –تطويرية اا الذي ينلذه معهد األبحاث التطبيقيةوتقييم االحتياجا  ال

 .(AECIDمن أجل التنمية )

 

للةةا دراسةةة وتحليةةل وتوييةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةاديةا والطياسةةيةا ووبةةرة المةةوارد الطبيعيةةةا والبشةةريةا  يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علةا   رام اهلل الريلية والمهمشةة بةي محاب ةة   قيود الحالية الملروضةا وتقييم االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق والبيئيةا وال

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطةا ولعةةداد االسةةتراتي يا  وال طةةط التنمويةةة الالجمةةة للت ليةةي مةةن أيةةر األوضةةاع الطياسةةية    

 .بالمياها والبيئةا والاراعةمطتقرة بي المنطقةا مع التركيا بصلة خاةة علا المطائل المتعلقة واالقتصادية واالجتماعية رير ال

 

بةاللتتين العربيةة واالن ليايةة علةا الموقةع االلكترونةي التةالي          رام اهلليمكن االطالع علا جميع أدلة الت معا  الطكانية بةي محاب ةة   

http://vprofile.arij.org/. 
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 بيت سيرا قريةدليل 
 

 فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
 

)المطابة األبقية بين مركا كم هوائي 14.9ا وعلا بعد رام اهللمدينة  ررب ا وتقعرام اهللمحاب ة  قرىا هي لحدى بيت سيرا قرية

بيت عور التحتا وخربثا المصباح وبيت لقياا ومن الشمال أراضي ةلاا ومن  يحدها من الشرقاا ( منهرام اهللومركا مدينة  قريةال

)أن ر ال ريطة رقم  (2012أريجا  -)وحدة ن م المعلوما  ال ترابية م 1941ال نوب أراضي بيت نوباا ومن الترب أراضي عام 

1(. 

 

 بيت سيرا قرية: موقع وحدود 0خريطة 

 
 2012أريجا  –معلوما  ال ترابيةوحدة ن م ال المصدر:

 

ملةما أمةا معةدل    260.1متةرا بةوق سةطل البحةرا ويبلةع المعةدل الطةنوي ليمطةار بيهةا حةوالي            212علةا ارتلةاع    بيةت سةيرا  تقع قرية 

أريةجا   –)وحةدة ن ةم المعلومةا  ال ترابيةة     %61حةوالي  درجة مئويةا ويبلع معدل الرطوبة النطةبية   19درجا  الحرارة بيصل للا 

2012.)  

 

ا تةم تعييةنهم مةن قبةل الطةلطة الوطنيةة       أعضةاء  9يتكةون الم لة  الحةالي مةن     و ما 1992عةام   بيةت سةيرا  م ل  قروي بةي  تم تأسي  

 كمةا  نعلةين. لالمشةتر    ةدما   الويقع ضةمن م لة     اويوجد للم ل  مقر دائم ملك بي الم ل . موظلين عشرة كما يعمل الططينيةالل

 . (2010 ابيت سيرام ل  قروي ) لنلايا ل مع ا يمتلك الم ل  سيارتين

 

  بهاا ما يلي قوم ي التي الم ل  القرويومن مطيوليا  

 

 كالمياه( توبير خدما  البنية التحتية(  . 
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 .جمع النلايا ا سق وتعبيد الطرق وتن يي الشوارعا وتقديم ال دما  االجتماعية 

 .تن يم عملية البناء ولةدار الرخص 

 ة.حماية األمال  الحكومي 

 .حماية المواقع التاري ية واأليرية 

 دراسا .و مقترحا  مشاريع عمل 

 . توبير وسائل مواةال 

 .اإلسرا  علا مركا ذوي االحتياجا  ال اةة 

 .اإلسرا  علا مركا نطاء وبتيا  بيت سيرا 

 

 نبذة تاريخية
 

ويعتقةد كةذلك بةأن    رحالة الذين كةانوا يمةرون منهةاا    بهذا االسم نطبة لوقوعها علا مطار القوابل والقد سميت رية بيت سيرا قيعتقد بأن 

والةذي يعنةي حبةلا أو ةةي أو     ( 1991الدباغا )ا Seiraاوتعني القمةا أو من أةل لرريقي ا Sirكلمة سيرا هي من أةل آرامي ا

 .(1أن ر ةورة رقم ) (2010ا بيت سيراقروي  م ل ) الطابع عشرالقرن تاريخ لنشاء الت مع للا  ويعود .سلطلة

 

  بيت سيرا قريةمن  منظر: 0صورة   

                   
 

  األماكن الدينية واألثرية
 

بعة  اثيةارا    ا هنةا  قريةة مةاكن والمنةاطق األيريةة بةي ال    لي أما بالنطبة .مط د واحدا وهو مط د بيت سيرا بيت سيرايوجد بي قرية 

ا كما يوجد بركة مطتديرة ومترا (2010)م ل  قروي بيت سيراا  ام الشيخ حطانا مقام األربعينأهمها  مط د القريةا عين ماءا مق

 (.2ن ر ال ريطة رقم ا) (1991الدباغا ) وبع  ال ربا أهمها  خربة الدريشا خربة مناعا وخربة ديرية
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 بيت سيرا قرية: المواقع الرئيسة في 2خريطة 

 
 2012أريجا  –بيةوحدة ن م المعلوما  ال ترا المصدر:

 

 السكان 
 

بلع  بيت سيراأن عدد سكان قرية  ا2002بين التعداد العام للطكان والمطاكن الذي نلذه ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني بي عام 

 264أسرةا وعدد الوحدا  الطكنية  493نطمة من اإلناثا ويبلع عدد األسر  1,236و نطمة من الذكورا 1,341نطمةا منهم  2,214

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس
 

% ضةمن  42ا كان كمةا يلةي    2002لعام  بيت سيراأظهر  بيانا  التعداد العام للطكان والمطاكنا أن توجيع اللئا  العمرية بي قرية 

. كمةا  عامةا بمةا بةوق    62% ضةمن اللئةة العمريةة    2.4عامةاا و  64 -12% ضةمن اللئةة العمريةة    22.3عاماا  12اللئة العمرية أقل من 

 %.42.1%ا ونطبة اإلناث 22.2ا أي أن نطبة الذكور 100  109.1أظهر  البيانا  أن نطبة الذكور لإلناث بي القريةا هي 

 

 العائالت

 
أبةو حشةيش    عائلةة االحاج عائلةة اعائلةة حمدان ا عنقةاوي  عائلةة  اأبةو ةةلية   عائلةة   وهيمن عدة عائال ا  بيت سيرا قريةيتألي سكان 

 .(2010 ابيت سيراقروي  م ل ) وعائلة خطاب
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 الهجرة

 
س ص قد هاجروا أو  200قرية بيت سيراا أن هنا  بي  القدس )أريج( –الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية  بين المطل الميداني

 .(2010م ل  قروي بيت سيراا ) 2000تركوا القرية منذ بداية انتلاضة األقصا عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م موع الطةكان  21.9 منها %ا وقد سكلت نطبة اإلناث2.4ا حوالي 2002عام  بيت سيرا قريةسكان لدى بلتت نطبة األمية 

% انهةوا دراسةتهم اإلعداديةةا    21.1% انهةوا دراسةتهم االبتدائيةةا    30.4% يطةتطيعون القةراءة والكتابةةا    13.2المتعلمةينا كةان هنةا     

ا حطة   بيةت سةيرا   قريةة ا يبةين المطةتوى التعليمةي بةي     1م ستهم العليا. ال دول رقة % انهوا درا2.3% انهوا دراستهم الثانويةا و16.1

 .2002ال ن  والتحصيل العلمي لعام 

 

 2117 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) بيت سيرا قرية سكان: 0جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 دكتوراة ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 925 4 - 9 - 41 13 159 266 286 120 27 ذكور

 866 2 - 1 - 18 13 141 238 258 126 69 إناث

 1,791 6 - 10 - 59 26 300 504 544 246 96 المجموع

 .2009ال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا  المصدر:

 

مدرسةتين   قريةة ال ا بيوجةد بةي  2010/2011بي العام الدراسةي   بيت سيرا قريةعليم األساسية والثانوية بي بيما يتعلق بميسطا  الت أما

ا كما ال يوجد أيةة ريةال ليطلةال بةي الت مةع تشةر  عليهةا        من قبل وجارة التربية والتعليم العالي الللططينية اميتم لدارته احكوميتين

 .(2011ا رام اهلل -)مديرية التربية والتعليمعليم وجارة التربية والت

 

 2101/2100 الدراسي للعام المشرفة والجهة المدرسة نوع حسب سيرا بيت قرية في المدارس توزيع: 2جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 لناث حكومية بنا  بيت سيرا الثانويةمدرسة 

 ذكور حكومية ر بيت سيرا األساسيةذكومدرسة 

 .2011رام اهللا  -مديرية التربية والتعليم المصدر:

 

معلمةا ومعلمةةة   39وطالبةةا وعةدد المعلمةةين    طالبةةا 231ا وعةدد الطةالب   ةةةلا 22 بيةت سةيرا   قريةةة يبلةع عةدد الصةةلو  الدراسةية بةي    

يبلةع   بيةت سةيرا   قريةة  مةدارس عدل عدد الطالب لكل معلم بي لا أن موت در اإلسارة هنا ل. (2011ا رام اهلل -)مديرية التربية والتعليم

 .(2011ا رام اهلل -)مديرية التربية والتعليم طالبا وطالبة بي كل ةي 30طالبا وطالبةا وتبلع الكثابة الصلية  19

 

سة اتحاد ةلا الثانوية ا من وجود حواجا دائمة وطيارةا مثل  مدررس تتعرل لمضايقا  قوا  االحتاللكما أن هنا  بع  المدا

 .(2010)م ل  قروي بيت سيراا 

 

اتحاد ةلا الثانويةا حيث تبعد عن الت مع  للا مدرسةبي حال عدم توبر لحدى المراحل التعليمية بي الت معا بإن الطالب يتوجهون و

 .(2010ا بيت سيرا)م ل  قروي  كم 3ما يقارب 

 

   أهمهاا (2010ا بيت سيرا)م ل  قروي  العقبا  والمشاكل بع  بيت سيراكما يواجه قطاع التعليم بي قرية 

 

 التي هي قيد التنليذ. الستكمال بنائها رب  االحتالل منل أية ترخيص لمدرسة الذكور الثانوية 

 عدم وجود أراضي عامة داخل م طط القرية إلقامة أي من المدارس عليها. 

 عدم توبر ساحا  لمدرسة الذكور األساسية. 
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 صحية بي المدارس بحاجة للا تأهيل.المرابق ال 

  وجود قاعة لمدرسة البنا  الثانوية. عدم 

 

 قطاع الصحة 
 

عيادة طبي  عام خاةةةا عيةادة طبية  أسةنان خاةةةا م تبةر تحاليةل طبيةة         يوجد ةحيةا حيث  مرابق عدة بيت سيرا قريةبي ر توبت

 للةا ا بةإن المرضةا يتوجهةون    قريةة بةي ال  المطلوبةة  حية. وبةي حةال عةدم تةوبر ال ةدما  الصة      حكوميا مركا أمومة وطلولة حكةومي 

حيةث يبعةد عةن الت مةع      امركةا ةةحي بيةت لقيةا    كةما أو التوجةه للةا     3حيث يبعةد عةن الت مةع حةوالي      امركا ةحي خربثا المصباح

  .(2010ا ابيت سيرم ل  قروي )كم  22حيث يبعد عن الت مع حوالي  اكما أو التوجه للا مطتشلا رام اهلل الحكومي 4.2حوالي 

 

 أهمها   (ا2010سيراا بيت م ل  قروي ) المشاكل والعقبا  بع  من بيت سيرا قريةجه قطاع الصحة بي يوا 

 

  ساعة. 24عدم وجود مركا ةحي بدوام كامل 

  أيام بي األسبوع بقط. 3عدم بتل مركا األمومة والطلولة يوميا علا مدار األسبوعا ولنما 

 رية.عدم توبر سيارة لسعا  بي الق 

 .مشكلة الدوام ال ائي بي العيادا  ال اةة 

 .عدم توبر جميع اللحوةا  الم برية بي الم تبر الطبي 

 

 األنشطة االقتصادية
 

% مةن القةوى العاملةةة   21ا حيةث يطةةتوع   سةوق العمةةل اإلسةرائيلي  علةا عةدة قطاعةةا ا أهمهةا     بيةت سةةيرا  قريةة يعتمةد االقتصةاد بةةي   

 (.1الشكل رقم )ان ر  (2010ابيت سيرام ل  قروي )

 

توجيةع األيةدي العاملةة     تحقيةق الدراسةة الحاليةةا بةأن     بهةد   2010به معهد أريج بةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المطل الميداني

 ا ما يلي بيت سيرا قريةحط  النشاط االقتصادي بي 

 

  من األيدي العاملة 21سوق العمل اإلسرائيليا ويشكل %. 

  من األيدي العاملة %13ا ويشكل قطاع ال دما. 

  من األيدي العاملة2قطاع الموظلينا ويشكل %. 

  دي العاملة% من األي1قطاع الاراعةا ويشكل. 

  من األيدي العاملة1قطاع الت ارةا ويشكل %. 

 

حةال   م 3محةل لبيةع ال ضةار واللواكةها      بقالةها  11 منشةارين ح ةرا  الت مةع  والت اريةة بيوجةد بةي     االقتصادية المنشآ من حيث أما 

ا مالحم دجةاج )م لة  قةروي بيةت سةيرا      10الم تللة وال دما   محال  لتقديم 2لخ( وا حدادةا ألمونيوما ججاج..) لصناعا  المهنية

2010). 

 

وقةةد تبةةين أن اللئةةة  .(2010م لةة  قةةروي بيةةت سةةيراا  )% 60للةةا  2010قريةةة بيةةت سةةيرا بةةي عةةام  بةةي وةةةلت نطةةبة البطالةةة وقةةد 

   بي القرية نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيليةا هي علا النحو اثتي االجتماعية األكثر تضررا

 

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع الاراعة 

 . قطاع ال دما 

 .قطاع الوظائي 

 .قطاع الصناعة 
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 بيت سيرا قرية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 0شكل 

 
  2010ا بيت سيرام ل  قروي   المصدر

 

 القوى العاملة  
 

% من 26.1ا أن هنا  2002عام  الذي نلذه ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني أظهر  بيانا  التعداد العام للطكان المطاكن

% من 23.9هم % من الطكان رير نشيطين اقتصاديا )من22.2% يعملون(. وكان هنا  62.9الطكان كانوا نشيطين اقتصاديا )منهم 

 (. 3)ان ر ال دول رقم  % من المتلررين ألعمال المنال(32.1الطالبا و

 

 2117 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) سيرا بيت سكان: 1جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 925 14 444 19 3 51 - 371 467 138 36 293 ذكور

 866 4 849 3 - 57 463 326 13 4 - 9 إناث

 1,791 18 1,293 22 3 108 463 697 480 142 36 302 المجموع

 .2009ال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا  المصدر:
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 قطاع الزراعة
 

)ان ةر   دونمةا أرال سةكنية   357و هةي أرال قابلةة للاراعةة    دونةم  2,229دونمةاا منهةا    5,614لي حةوا  بيت سةيرا  قريةتبلع مطاحة 

 (.3ا وخريطة رقم 4ال دول رقم 

 

 (بالدونم المساحة) 2101 لعام سيرا بيت قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

 والقواعد العسكرية

 ومنطقة الجدار

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(27571)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1,562 15 1,101 0 0 1,434 0 0 1,145 357 5,614 

 2012ا جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترابية المصدر:   

 

 

 

 بيت سيرا قرية: استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في 1خريطة 

 
 2012أريجا  –وحدة ن م المعلوما  ال ترابية المصدر:

 

 أكثةر  والكوسةا البنةدورة   عتبرت. وبيت سيرا قريةبعلية والمروية المكشوبة بي ال ال ضراوا  ا يبين األنواع الم تللة من2ال دول رقم 

 .قريةبي ال األنواع جراعة
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 (بالدونم المساحة) قرية بيت سيرا في المكشوفة، والمروية لبعليةا بالخضروات المزروعة األراضي مساحة: 5 جدول

الورقية الخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع  الخضروات الثمرية 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

2 32 0 0 0 5 2 15 0 0 0 12 

 2009ا رام اهلل -لططينية  وجارة الاراعة اللالمصدر

 

حيةث يوجةد    الايتون باراعة بيت سيرا قرية تشتهرحيث  .بيت سيرا قريةس ار المثمرة ومطاحاتها بي ا يبين أنواع األ6ال دول رقم 

 . ايتونماروعة بأس ار ال ادونم 104 حوالي

 

 (بالدونم المساحة) قرية بيت سيرا يف المثمرة باألشجار المزروعة األراضي مساحة: 6 جدول

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 164 0 32 0 12 0 0 0 10 0 0 0 104 

 .2009رام اهللا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

لضةابة للةا جراعةة     .دونةما وأهمهةا القمةل    20 ن مطةاحة الحبةوب تبلةع   إا بة بيةت سةيرا   قريةة بةي   أما بالنطبة للمحاةيل الحقلية والعلليةة 

 (.2)أن ر ال دول رقم  اللول مطاحا  من البقوليا  ال ابةا مثل
 

 (بالدونم المساحة) سيرا بيت قرية في المختلفة فيةوالعل الحقلية بالمحاصيل المزروعة األراضي مساحة: 7 جدول

 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 119 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0 10 0 20 

 .2009رام اهللا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 
المطل  بي المطاحا  الاراعية بين أرقام مديرية الاراعة وأرقام أريج )ن م المعلوما  ال ترابية(ا للا أن الختال ا ويرجع

علا تعريي المطاحا  الاراعية  ستند( ا2010ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني )الميداني الذي تم من قبل وجارة الاراعة و

وحطاب  ت ائة رب ا حيث تم اعتبار الحياجا  الاراعية اللعلية وليطت الموسميةا والحياجا  الاراعية ح م محددا

 أريج مطل أما الينابيع. بع  المناطق الحضرية والمناطق الاراعية التي توجد بيها الطائدة بي ةتيرة الح م الاراعية األراضي

 وهذا األراضي الللططينية المحتلة بي جميع أنحاء المنالية( الاراعا وم اأة ) ملكيا  ةتيرة عالية من وجود نطبةي كتشبا

 .يوضل اللرق بي أرقام المطاحا  الاراعية األكبر حط  أريج

 

يقومةون بتربيةة    بيةت سةيرا   قريةة  سةكان  % مةن 3 أن )أريةج(ا  القةدس  –الذي قام به معهد األبحاث التطبيقيةة   وتبين من المطل الميداني

 (.1)ان ر ال دول رقم  (2010ا بيت سيرام ل  قروي ) وريرها الماعاواألرنام  الماسيةا مثل

 

 بيت سيراقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

 خاليا نحل
الدجاج 

 البياض

الدجاج 

 الالحم
 ألبقار*ا األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال

66 11,200 12,000 0 0 0 0 202 632 22 

 .تشمل األبقارا الع ولا الع ال ا والثيران *

 .2010القدسا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

)ان ةر ال ةدول رقةم     (2010ا بيةت سةيرا  )م لة  قةروي    كم طرق جراعية 1ا بيوجد حوالي قريةأما من حيث الطرق الاراعية بي ال

9.) 
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 وأطوالها سيرا بيت قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 1جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لطير المركبا 

 3 ةالحة لطير التراكتورا  واثال  الاراعية بقط

 - ةالحة لمرور الدواب بقط

 3 رير ةالحة

 2010ا بيت سيرام ل  قروي المصدر: 

 

  اأهمه (ا2010ا بيت سيرا)م ل  قروي  بع  المشاكل والعقبا  بيت سيرا قريةبي  ني القطاع الاراعييعا

 

  م. 1941دونم منذ عام  4000مصادرة مع م أراضي القرية ما يقارب 

 .عدم القدرة للوةول للا األراضي خلي ال دار 

 .عدم توبر رأس المال 

 رية.لطكان الق وال برة عدم وجود اإلرساد الاراعي 

 .ارتلاع أسعار المياه 

 .قلة األراضي الاراعية 

  يومنا هذا.االعتماد علا سوق العمل اإلسرائيلي حتا 

 .عدم وجود ال برة الكابية بي تطويق المنت ا  الاراعية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 

  
عيةا  تقةدم خةدماتها لم تلةي بئةا       جمو محليةة  عةدة ميسطةا    يوجةد  لكةن  احكوميةة ال ميسطةا  ال مةن  أيةة  بيةت سةيرا   قريةيوجد بي  ال

 منها   ا (2010ا بيت سيرام ل  قروي ) وريرهاالم تمعا وبي عدة م اال  يقابية ورياضية 
  

  وتقةديم كابةة    القريةة ا بهةد  االهتمةام بقضةايا    الحكم المحلةي  وجارة ا من قبلم1992تأس  عام  :قروي بيت سيرامجلس

 ال دما  للا سكانها.

  ويعنا من قبل سباب القريةا وحاليا مط ل بي وجارة الرياضة والشبابا ا م1921تأس  عام الرياضي:  بيت سيرانادي

 النادي باألنشطة الرياضية والثقابية للشباب.

 :من قبل م ل  قةروي بيةت سةيرا واتحةاد الشةبابا وتعنةا بشةيون         ما 2002تأس  عام  مركز سيدات وفتيات بيت سيرا

 ا  بي التصنيع التذائي وبناء القدرا .المرأة بي القرية وعمل دور

 للةا عمةل دورا      ما مةن قبةل م موعةة طةالب خةري ينا تهةد      2006تأسطت عةام  : جمعية بيت سيرا التربوية الثقافية

 تعليميةا خدما  لطالب ال امعة وتكريم الطلبة المتلوقين.

   :ا والمركةا النطةوي بةي القريةةا     مةن قبةل م لة  قةروي بيةت سةير       ام2009تأسة  عةام    مركز ذوي االحتياجاات الخاصاة

 التدري  علا الحركة والنطق وتقديم أنشطة تربيهية لذوي االحتياجا  ال اةة بي القرية والقرى الم اورة. يهد  للا

 :وتعمل علا تقديم مشاريع. ما من قبل عدد من الماارعين من القريةا2004تأسطت عام  اللجنة الزراعية 

  :تقتصر علةا تربيةة األبقةار الالحةم بةي      و ما من قبل عدد من الماارعينا2004سطت عام تأ جمعية بيت سيرا التعاونية

 القرية.

 :ما من قبل عدد من نطاء القريةا تعمل علا لعطاء دورا  جراعية 2001تأسطت عام  جمعية بيت سيرا للتنمية الريفية

 وتصنيع رذائي وتربية النحل.
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 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 باء واالتصاالتالكهر
 

المصةدر الةرئي  للكهربةاء بةي      القةدس ا وتعتبر سركة كهرباء محاب ةة  م 1914سبكة كهرباء عامة منذ عام  بيت سيرا قريةيوجد بي 

يواجةه الت مةع بعة  المشةاكل بةي م ةال الكهربةاءا        و .%10. وتصل نطةبة الوحةدا  الطةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربةاء للةا        قريةال

  أهمها 

 

 سنوا . 3منذ يار الكهربائي ضعي الت 

 .وجود عدد كبير من أعمدة ال ش  التاللة 

 .وجود أسال  معدنية متدلية وقريبة من األرل مما تشكل خطر علا الطكان 

  من بيو  القرية رير مشبوكة بعدادا . 20وجود % 

 سترا  بي تركي  عداد جديد.ارتلاع أسعار نطبة رسوم اال 

 

% مةن الوحةدا  الطةكنية موةةولة بشةبكة      40وتقريبةا   اقريةة داخةل ال  للةي تعمةل مةن خةالل مقطةم     ا ياتسةبكة هة   قريةلكما ويتوبر بي ا

 .(2010 ابيت سيرام ل  قروي ) الهاتي

 

 النقل والمواصالت
 

ومةن العوائةق التةي تواجةه سةكان       .(2010ا بيةت سةيرا  م لة  قةروي   )تقةوم ب دمةة المةواطنين     تاكطةيا   2 بيةت سةيرا  قريةة   يوجد بي

مةا بالنطةبة   أ جود حواجا عطكرية أو ترابيةا عدم أهلية الطرق الرئيطةا وقلة المركبا  بةي الت مةع وال ةدما  التةي تقةدمها.     القريةا و

 (2010ا بيةت سةيرا  م لة  قةروي   ) كم من الطرق اللرعيةة  13و كم من الطرق الرئيطة 6 قريةبيوجد بي ال اقريةلشبكة الطرق بي ال

 (.10أن ر جدول رقم )

 

 سيرا بيت قرية في الطرق حالة: 10 جدول

 طول الطرق )كم(
 الداخلية الطرقحالة 

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 - 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 6 3

 طرق رير معبدة. .3 - 1

 2010ا بيت سيرام ل  قروي المصدر: 

 

 المياه
 

وتصةل نطةبة الوحةدا      ا1993بالميةاه عبةر سةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام         بيت سيرا بتاويد سكان قريةدائرة مياه الضلة التربية تقوم 

  (2010 سيراابيت )م ل  قروي  %10الطكنية الموةولة بشبكة المياه العامة للا 

 

يبلةع  ي وبالتةال  ا(2010 سةيراا بيةت  مكع / الطنة )م ل  قةروي   ألي متر 96حوالي  2010لقد بلتت كمية المياه الماودة للقرية عام 

ال قريةة بيةت سةيرا    وهنةا ت ةدر اإلسةارة للةا أن المةواطن بةي        .لتةرا/ اليةوم   102حةوالي  قريةة بيةت سةيرا    معدل تاويد المياه لللرد بةي  

%ا وهذه تمثل اللاقد عنةد المصةدر الةرئي     32يطتهلك هذه الكمية من المياها وذلك بطب  اللاقد من المياها حيث تصل نطبة اللاقد للا 

 لترا بي اليةوم  66 قرية بيت سيراالرئيطة وسبكة التوجيع وعند المنال وبالتالي يبلع معدل استهال  اللرد من المياه بي  وخطوط النقل

مةن الحةد األدنةا المقتةرح مةن قبةل من مةة الصةحة العالميةة والةذي            بكثيةر  ويعتبر هةذا المعةدل اقةل    .(2010 ابيت سيرا)م ل  قروي 

ويبلع سةعر المتةر المكعة  للميةاه      بئر منالي ل مع مياه األمطارا 60 قرية بيت سيرايوجد بي كما  لتر لللرد بي اليوم. 100يصل للا 

 .(2010 ابيت سيرامتر مكع  )م ل  قروي  سيكل/ 2 من الشبكة العامة

 



 رام اهللمحافظة                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                                              

 

 14 

 الصرف الصحي
 

)م لة   يةاه العادمةة   الحلةر االمتصاةةية للةت لص مةن الم     حيةث يطةت دم الطةكان    صةر  الصةحي  للسبكة  بيت سيرايتوبر بي قرية ال 

 (2010 ابيت سيراقروي 

 

مةا يعةادل   مترا مكعباا  132واستنادا للا تقديرا  االستهال  اليومي من المياه لللردا تقدر كمية المياه العادمة النات ة يوميا بما يقارب 

لتةرا بةي اليةوم.     46ه العادمةة بحةوالي   ا بقد قدر معدل لنتاج اللرد من المياالقريةمتر مكع  سنويا. أما علا مطتوى اللرد بي ألي  20

ا ومةن يةم يةتم    بواسطة ةةهاريج النضةل  والحلر الصماء  الحلر االمتصاةيةب الم معةالمياه العادمة  تلريع ومن ال دير بالذكر أنه يتم

النات ةةة سةواء عنةةد  الةت لص منهةا بةةي منةاطق ملتوحةةة دون مراعةاة للبيئةة. وهنةةا ت ةدر اإلسةةارة للةا أنةةه ال يةتم معال ةة الميةةاه العادمةة           

 .(2012أريجا  -)قطم أبحاث المياه والبيئة  المصدر أو عند مواقع الت لصا مما يشكل خطرا علا البيئة والصحة العامة

 

 النفايات الصلبة
 

ي ال هةة الرسةمية المطةيولة عةن لدارة النلايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة بة             بيت سةيرا م ل  قروي  يعتبر

القريةا والتي تتمثل حاليا ب مع النلايا  والت لص منها. ون ةرا  لكةون عمليةة لدارة النلايةا  الصةلبة مكللةةا تةم بةرل رسةوم سةهرية           

. وبةالررم مةن عمليةة جبايةة هةذه الرسةوما لال أنهةا تعتبةر ريةر          سهرياسيكل/  12علا المنتلعين من خدمة جمع ونقل النلايا  مقدارها 

 .(2010 ابيت سيرا)م ل  قروي  % من هذه الرسوم60يتم تحصيل سوى حيث ال  للنلايا  الصلبة كابية إلدارة جيدة

 

                                                                                                                                                                                                                                                

ينتلع مع م سكان قرية بيت سيرا من خدمة لدارة النلايا  الصلبةا حيث يتم جمع النلايا  النات ة عن المناجل والميسطا  والمحال  

ا ونقلهةا  األسةبوع بةي   ياليةة مةرا   بواقةع  الم ل  القةروي  ل الت ارية والطاحا  العامة بي أكياس بالستيكيةا ومن يم يتم جمعها من قب

ايةا  بةي هةذا المكة  عةن      ا حيةت يةتم الةت لص مةن النل    كم عةن الت مةع   2والذي يبعد حوالي  بيت لقيابواسطة سيارة النلايا  للا مك  

  .(2010 ابيت سيرا)م ل  قروي  طريق حرقها

 

كتةما وبالتةالي تقةدر     0.2ل لنتاج اللرد اليومي من النلايا  الصلبة بي قرية بيةت سةيرا   أما بيما يتعلق بكمية النلايا  النات ةا بيبلع معد

أريةجا   -)قطم أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنا سنويا  660أي بمعدل  طنا 1.1كمية النلايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2012). 

 

 األوضاع البيئية

 
المحاب ةة مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا ولي ةاد حلةول لهةاا والتةي يمكةن               بلةدا  وقةرى  ن كتيرهةا مة  قرية بيت سيرا تعاني 

 حصرها بما يلي  

 

 أزمة المياه

 

 ا ويعود ذلك لعدة أسبابا منها قريةال عنللترا  طويلة بي بصل الصيي من قبل دائرة مياه الضلة التربية  انقطاع المياه 

 .المياه الللططينية الهيمنة اإلسرائيلية علا مصادر .1

 ارتلاع نطبة اللاقد بي سبكة المياها وذلك بطب  تلي الشبكة وقدمها.   .2
 

 عدم وجود خاان مياه عام بي القرية. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

للت لص من المياه العادمةا وقيام بع  المواطنين  است دام الحلر االمتصاةيةعدم وجود سبكة عامة للصر  الصحيا وبالتالي 

تصريي المياه العادمة بي الشوارع العامة خاةة بي بصل الشتاءا بطب  عدم تمكنهم من تتطية التكاليي العالية الالجمة لنضحهاا ب

يهدد بتلويث المياه ال وبية  االمتصاةية كما أن است دام الحلر قرية.ةحية وانتشار األوبئة واألمرال داخل ال بمكارةيتطب  

بي اثبار المنالية )آبار جمع مياه األمطار(ا حيث ت تلط هذه المياه مع المياه العادمةا مما ي علها رير  والمياه التي يتم ت ميعها

ةالحة للشربا حيث أن هذه الحلر تبنا دون تبطينا وذلك حتا يطهل نلاذ المياه العادمة للا طبقا  األرلا وبالتالي ت ن  
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آخر. كما أن المياه العادمة رير المعال ة التي يتم ت ميعها من الحلر است دام سيارا  النضل لتلريع الحلر من وقت للا 

االمتصاةية بواسطة سيارة النضلا ومن يم يتم الت لص منها بي مناطق ملتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

  والصحية الناجمة عن ذلك.

   

 إدارة النفايات الصلبة

 

ا ويعةود ذلةك بشةكل رئةي  للةا العراقيةل التةي تضةعها         الم ةاورة والت معةا   القريةة  ي ل دمةة  عدم وجود مك  نلايا  ةحي ومركةا 

سلطا  االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئا  المحلية والميسطا  الوطنية والتي تتعلق بإةدار تراخيص إلقامة مثل هذه المكبا ا حيث 

يطرة اإلسةةرائيلية الكاملةةة. باإلضةةابة للةةا أن تنليةةذ مثةةل هةةذه  أن األراضةةي المناسةةبة لةةذلك تقةةع ضةةمن منةةاطق )ج(ا والتةةي ت ضةةع للطةة 

المشاريع يعتمد علا التمويل من الةدول المانحةة. وبالتةالي بةإن عةدم تةوبر مكة  نلايةا  ةةحي يشةكل خطةرا علةا الصةحة ومصةدرا               

 كريهة وتشويه المناظر الطبيعية.لتلويث أحوال المياه ال وبية والتربة من خالل العصارة النات ة عن النلايا ا بضال عن الروائل ال

                                                                                                                                                                                                                                 

 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
 

 سياسي في قرية بيت سيرا الوضع الجيو
 

بةةين الطةةلطة الوطنيةةة  1992بةةالرجوع للةةا اتلاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الميقتةةة والموقعةةة بةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن سةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% مةن  9.3دونمةا )  224حيث تم تصنيي مةا مطةاحته   و)ج(ا  الللططينية ولسرائيلا تم تقطيم أراضي قرية بيت سيرا للا مناطق )ب(

مطاحة القرية الكليةة( مةن أراضةي القريةة كمنةاطق ب وهةي المنةاطق التةي تقةع بيهةا المطةيولية عةن الن ةام العةام علةا عةاتق الطةلطة                  

المأهولةة مةن البلةديا     الوطنية الللططينية و تبقا إلسةرائيل الطةلطة الكاملةة علةا األمةور األمنيةة و تشةكل مع ةم المنةاطق الللطةطينية           

والقرى وبع  الم يما . وال دير بالذكر أن رالبية الطكان يتمركاون بي المناطق المصنلة ب و التةي تشةكل نطةبة ضةئيلة جةدا مةن       

ج وهي المناطق التي تقع  % من مطاحة القرية الكلية( كمناطق90.2دونما ) 2090المطاحة الكلية للقرية. بيما تم تصنيي ما مطاحته 

ت الطيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيليةا أمنيا و لدارياا حيث يمنع البناء الللططيني بيهةا أو االسةتلادة منهةا بةأي سةكل مةن األسةكال        تح

لال بتصريل من اإلدارة المدنية اإلسةرائيلية. و ال ةدير بالةذكر أن مع ةم األراضةي الواقعةة بةي منةاطق اجا هةي األراضةي الاراعيةة            

 (.11جدول رقم ) والمناطق الملتوحة

 

 0115: تصنيف األراضي في قرية بيت سيرا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 01جدول                        

 % من المطاحة الكلية للقرية المطاحة بالدونم تصنيي األراضي

 1 1 مناطق أ

 1.1 524 مناطق ب

 11.7 5111 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 011 5604 يةالمساحة الكل

 2100أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 قرية بيت سيرا و االحتالل اإلسرائيلي 

ا تةم  1941عقة  حةرب العةام    دونمةا و لكةن    1000أكثر من ا بلتت مطاحة قرية بيت سيرا 1941عام بي ال دولة لسرائيلتأسي  قبيل 

أيضةا   )المعةرو   1949الهدنة بي العةام   خط تم ترسيمحيث  ٪ من مطاحة بلططين التاري ية 21دولة لسرائيل علا أكثر من  تأسي 

الضةلة  باسةم ا  أةةبحت تعةر    الللططينية التةي  و بقية األراضيلسرائيل  اإلسرائيلية التي احتلتها األراضي( بين ال ط األخضر باسم

( No Man's Landالمنطقةة الحةراما )  ا تةم لنشةاء   الترسةيم  هذاك اء من و  .أةبحت خاضعة للحكم األردنيبيما بع  و التربيةا 

بي المنطقة الحرام حيث بلتت ما  سيرا بيت أراضي قرية جاء من أدرج عليهو القدس. سمال ررب مدينة منطقة اللطرون علا طول

 دونما(. 1000% من المطاحة الكلية للقرية آنذا  )30دونماا  2400يقارب 

بةةل تعةد  أكثةةر مةن ذلةةكا حيةث انةةه عقة  االحةةتالل     سةةرائيلية ألراضةي قريةةة بيةت سةةيرا عنةد هةةذا الحةدا     و لةم تتوقةةي المصةادرا  اإل  

و حتةا يومنةا هةذاا خطةر       1962اإلسرائيلي ليراضي الللططينية )الضلة التربية بما بيها القدس الشرقية و قطةاع رةاة( بةي العةام     

دونمةا( للبنةاء االسةتيطانيا     2614مطاحة المتبقية من القرية و البالتةة  % من ال26.2دونما ) 1499بلع القرية جاء آخر من أراضيها 

 (.12مطتوطن )جدول رقم  14000و يقطنها اليوم ما يقارب  1982حيث بدأ بناء مطتوطنة ميكابيم علا أراضي القرية بي العام 
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 ا: المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية بيت سير12جدول رقم             

عدد المستوطنين القاطنين في 

 المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 بيت سيراأراضي قرية 

سنة 

 اسم المستوطنة التأسيس

 ميكابيم 1982 1499 14000

 المجموع 0411 14000
 2100أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيلي:قرية بيت سيرا ومخطط جدار العزل العنصري اإل

ما ورد بالتعديل األخير  كان ل طة العال العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار اير سلبي ومدمر علا قرية بيت سيرا. ببحط 

لم طط جدار العال العنصري الذي تم نشره علا الصلحة االلكترونيةة لةوجارة الةدباع اإلسةرائيلية بةي الثاليةين مةن سةهر نيطةان مةن           

% مةن مطةاحة قريةة بيةت     63.1دونمةا )  3241كم علا أراضي قرية بيت سيرا ويعةال   2.4ا تبين أن ال دار يمتد بطول 2002العام 

سيرا الكلية(. وتشمل األراضي المعاولة ال اء األكبر من المناطق الملتوحة واألراضي الاراعية بي القرية التي تشكل مصدر دخةل  

 (.13 دول رقم ال ة ) ان رن العائال  الللططينية بي القريللعديد م

 محافظة رام اهلل –: تصنيف األراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في قرية بيت سيرا 13جدول رقم           

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مناطق ملتوحة 688

 2 أراضي جراعية 1309

  مطتوطنا  لسرائيلية 1499

 3 منطقة ال دار 42

 المجموع 3541

 2100أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في قرية بيت سيرا
 

قامت الطلطا  اإلسرائيلية بإةدار سلطلة من األوامر العطكرية لمصادرة األراضي لبناء جدار العال العنصري علا أراضةي قريةة   

 بيما يلي مراحل لةدار هذه األوامر  بيت سيرا. 

 

 ( 22/03األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/T ةدر بتاريخ  )  ويصةادر مةا مطةاحته     2003مةن سةهر آذار مةن العةام      ال ةام

دونما من أراضي قرى بيت سيراا بيت نوبا وبيت سيرا ألررال أمنيةا لبناء جةدار العةال العنصةري.األمر العطةكري      42

 419ويصةادر مةا مطةاحته     2003(  ةدر بتاريخ الرابع عشر من سهر كانون أول مةن العةام   T/105/03)اإلسرائيلي رقم 

 دونما من أراضي قرى بيت سيراا بيت نوباا ةلا وبيت سيرا ألررال أمنيةا لبناء جدار العال العنصري. 

 ( 104/03األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/T ةدر بتاريخ الرابع عشر من سهر كانون  ) ويصادر ما  2003أول من العام

 دونما من أراضي قرى بيت سيراا بيت نوبا وبيت سيرا ألررال أمنيةا لبناء جدار العال العنصري.  2047مطاحته 

 ( 85/04األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/T ةدر بتاريخ  ) ويصةادر مةا    2004من سهر تشةرين يةاني مةن العةام     الثامن من

 ضي قرى بيت سيرا وةلا ألررال أمنيةا لبناء جدار العال العنصري.دونما من أرا 49.2مطاحته 

  ( 105/04أمر تعديل يحمل رقم/T ةدر بتاريخ  )419ويصادر ما مطاحته  2004من سهر كانون أول من العام  الثاليين 

 . دونما من أراضي قرى بيت سيراا بيت نوباا ةلا وبيت سيرا ألررال أمنيةا لبناء جدار العال العنصري
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 بيت سيرا قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة
 

 (. 14بتنليذ عدة مشاريع خالل خمطة سنوا  الماضية )ان ر ال دول رقم  بيت سيراقام م ل  قروي 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل سيرا بيت قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 14 جدول

 الجهة الممولة السنة النوع وعاسم المشر

 وجارة المالية 2010 تعليمي بناء مدرسة يانوية للذكور

 CHF 2009 بنية تحتية بناء أسوار استنا دية

 البنك اإلسالمي للتنمية 2001 بنية تحتية تعبيد طرق برعية

 األنيرا 2001 تعليمي بناء طابق لروضة أطلال

 كدارب 2009-2006 تعليمي لضابة رر  ةلية

 2010م ل  قروي بيت سيراا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة
  

ا للةا تنليةةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةةوام     وسةكانه  قريةة بةي ال بالتعةاون مةع ميسطةا  الم تمةع المةةدني      بيةت سةةيرا يتطلةع م لة  قةروي    

ا والتةي قةام بتنليةذها    قريةة ي تم عقدها بي التطوير أبكار هذه المشاريع خالل ورسة عمل التقييم الطريع بالمشاركة الت القادمةا حيث تم

 القدس )أريج(. وبيما يلي هذه المشاريع مرتبة حط  األولوية من وجهة ن ر المشاركين بي الورسة  –معهد األبحاث التطبيقية 

 

 الحاجة للا لنشاء بيو  بالستيكية وسق طرق جراعية وحلر آبار جراعية واستصالح أراضي جراعية. .1

 الحيوانيةا الثروةللماارع من خالل ويد القرية بالبذور المحطنة واألسمدة المناسبةا وتقديم الدعم الالجم الحاجة للا تا .2

  .النحل والتنم والدواجن واألبقار

 .توبير ماكينا  ومعدا  جراعيةالحاجة للا  .3

 ماء القرية.عين  تأهيلالحاجة للا  .4

 .عمل محطا  تنقية منالية وحدائق مناليةالحاجة للا  .2

 الاراعي. المطاعدة بي تطويق اإلنتاجلحاجة للا ا .6

 للماارعين. التأمين الاراعيالحاجة للا  .2
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 قريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية ل
  

وجهةة   من قريةا األولويا  واالحتياجا  التطويرية لل12من نقص كبير بي البنية التحتية وال دماتية. ويبين ال دول رقم  قريةتعاني ال

 .بيت سيرام ل  قروي ن ر 

 

 سيرا بيت قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 05 جدول

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 مالحظات ليست أولوية بحاجة

 احتياجات البنية التحتية

 كم 1^    * سقا أو تعبيد طرق 1

  *   لةالح/ ترميم سبكة المياه الموجودة 2

  *   ه القديمة لتتطية مناطق جديدةتوسيع سبكة الميا 3

 كم 1   *  تركي  سبكة مياه جديدة 4

  *   ترميم/ لعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوبية 5

 متر مكع  200   * بناء خاان مياه 6

 كم 1   * تركي  سبكة ةر  ةحي 2

  *   تركي  سبكة كهرباء جديدة 1

 ويةحا 400   * حاويا  ل مع النلايا  الصلبة 9

  *   ل مع النلايا  الصلبةسيارا   10

     * مك  ةحي للنلايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مركا ةحي   * بناء مراكا/ عيادا  ةحية جديدة 1

 مركا ةحي   * لعادة تأهيل/ ترميم مراكا/ عيادا  ةحية موجودة 2

    * الموجودةسراء ت هياا  طبية للمراكا أو العيادا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

 األساسيةو المرحلة الثانوية   * لعادة تأهيل مدارس موجودة 2

    * ت هياا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 دونم 200   * استصالح أرال جراعية 1

 بئرا 40   * لنشاء آبار جمع مياه 2

 بركطا  6   * بناء ح ائر/ بركطا  مواسي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 30   * أعال  وتبن للماسية 5

 بيتا بالستيكيا 12   * لنشاء بيو  بالستيكية 6

 واحد بيت بالستيكي   * لعادة تأهيل بيو  بالستيكية 2

    * بلحهبذور  1

    * نباتا  ومواد جراعية 9

 .كم طرق جراعية 3و برعيةكم طرق  2^ 

  .2010ا بيت سيرا ل  قروي مالمصدر:  
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 المراجع
 

 ( ا التعداد العام للطكان والمطاكن والمنشآ ا 2009ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني)بلططين. -. رام اهلل2002 

 بلططين. -ا بالدنا بلططينا ال اء الثامنا القطم الثانيا دار الهدىا كلر قرع1991 الدباغا مصطلاا 

  2010ا بيت سيرام ل  قروي. 

 قاعدة بيانا  وحدة ن م المعلوما  ال ترابية واالستشعار عن بعد. بيت  .2012القدس )أريج(ا  -معهد األبحاث التطبيقية

 بلططين. -لحم

 وحدة ن م المعلوما  ال ترابية واالستشعار عن بعد. تحليل است داما  2012القدس )أريج(ا  -معهد األبحاث التطبيقية .

 بلططين. -دقة عالية نصي متر. بيت لحم ب - 2010األراضي لطنة 

 بلططين.  -بيت لحم. قطم أبحاث المياه والبيئة(ا قاعدة بيانا  2012القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية 

  محاب ة رام اهللا قاعدة بيانا  المدارس  -. بيانا  مديرية التربية والتعليم 2011وجارة التربية والتعليم العاليا

 بلططين.  -(. رام اهلل2010/2011)

 ( وجارة الاراعة الللططينيةMOA ا)بلططين. -(. رام اهلل2001/2009. بيانا  مديرية جراعة محاب ة رام اهلل )2009 


